


żaluzje
fasadowe



system

Z_90box

kształt lameli Z
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny nie
maksymalna szerokość 4.5 m
maksymalna wysokość * 3.5 m
zastosowanie zewnętrzne tak
zastosowanie wewnętrzne nie

m
ax

 3
.5

 m
 *

max	4.5	m zewnętrzny

92.5 mm

12
.9

 m
m

* do 5 m na zapytanie

12 / Żaluzje fasadowe12 / Żaluzje fasadowe



box 1
dla	stolarki	okiennej	
wysuniętej	przed	
fasadę	budynku

box 2
dla	stolarki	okiennej	
licującej	z	fasadą	
budynku

•	 Kaseta	do	montażu	podtynkowego	wykonana	
z	 aluminium	 ekstrudowanego,	 wyposażona	
jest	 w	 wypust,	 umożliwiający	 wykonanie	
zewnętrznej	wyprawy	tynkarskiej

•	 Pokrywa	 rewizyjna	 umożliwiająca	 łatwy	
dostęp	i	montaż

•	 Wariant	box	2	z	dociepleniem	nadproża
•	 Napęd	elektryczny
•	 Dostępny	wariant	samonośny	gdzie	skrzynka	
wsparta	jest	na	prowadnicy

•	 Możliwość	 lakierowania	 na	 dowolny	 kolor	 
z	palety	RAL

Właściwości:	

Żaluzje fasadowe / 13 12 / Żaluzje fasadowe12 / Żaluzje fasadowe



system

Z_90hagofix

kształt lameli Z
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 4.5 m
maksymalna wysokość 5.0 m
zastosowanie zewnętrzne tak
zastosowanie wewnętrzne nie

m
ax

 5
.0

 m

max	4.5	m
max 3.2 m

przy	wysokości	5.0	m

zewnętrzny

system	modułowy

92.5 mm

12
.9

 m
m

14 / Żaluzje fasadowe14 / Żaluzje fasadowe



•	 Dwa	warianty	osłony:		kaseta	z	ekstrudowanego 
aluminium	lub	blacha	osłonowa	

•	 Dostępna	wersja	samonośna
•	 Prowadnice	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Lamele	 w	 kształcie	 litery	 Z	 zapewniające	
większe	zaciemnienie

•	 Płynne	 sterowanie	 kątem	 pochyłu	 lameli	
umożliwiające	swobodną	regulację	natężenia	
światła

•	 Profil	 wyciszający	 pracę	 systemu	 przy	 
zamykaniu	lameli

•	 Sworznie	ze	stopu	cynku	i	aluminium	
•	 System	 Hagofix	 zapewniający	 mniejszą	 
wysokość	pakietu

•	 Elementy	 tekstylne	 z	 poliestru	 wzmocnione	 
odporne	 na	 rozciąganie,	 przecieranie	 
i	oddziaływanie	promieni	UV

•	 Możliwość	zabudowy	podtynkowej
•	 Opcja	tworzenia	dowolnej	ilości	modułów
•	 Konstrukcja	lakierowana	proszkowo
•	 Napęd	ręczny	lub	elektryczny

Właściwości:	

Żaluzje fasadowe / 15 14 / Żaluzje fasadowe14 / Żaluzje fasadowe



kształt lameli Z
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 4.5 m
maksymalna wysokość 5.0 m
zastosowanie zewnętrzne tak
zastosowanie wewnętrzne nie

m
ax

 5
.0

 m

max	4.5	m
max 3.2 m

przy	wysokości	5.0	m

zewnętrzny

system	modułowy

92.5 mm

12
.9

 m
m

system

Z_90

16 / Żaluzje fasadowe16 / Żaluzje fasadowe



•	 Dwa	warianty	osłony:		kaseta	z	ekstrudowanego	
aluminium	lub	blacha	osłonowa 

•	 Dostępna	wersja	samonośna
•	 Prowadnice	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Lamele	 w	 kształcie	 litery	 Z	 zapewniające	
większe	zaciemnienie

•	 Płynne	 sterowanie	 kątem	 pochyłu	 lameli	
umożliwiające	swobodną	regulację	natężenia	
światła

•	 Profil	 wyciszający	 pracę	 systemu	 przy	 
zamykaniu	lameli

•	 Sworznie	ze	stopu	cynku	i	aluminium	
•	 Elementy	 tekstylne	 z	 poliestru	 wzmocnione	
podwójnie	 aramidem,	 utrwalane	 termicznie, 
odporne	 na	 rozciąganie,	 przecieranie	 
i	oddziaływanie	promieni	UV

•	 Możliwość	zabudowy	podtynkowej
•	 Opcja	tworzenia	dowolnej	ilości	modułów
•	 Konstrukcja	lakierowana	proszkowo
•	 Napęd	ręczny	lub	elektryczny

Właściwości:	

Żaluzje fasadowe / 17 16 / Żaluzje fasadowe16 / Żaluzje fasadowe



system

C_80box

79 mm6.
9 

m
m

zewnętrzny

m
ax

 3
.0

 m
 *

max	4.5	m

kształt lameli C
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny nie
maksymalna szerokość 4.5 m
maksymalna wysokość * 3.0 m
zastosowanie zewnętrzne tak
zastosowanie wewnętrzne nie

* do 5 m na zapytanie

18 / Żaluzje fasadowe



box 1
dla	stolarki	okiennej	
wysuniętej	przed	
fasadę	budynku

box 2
dla	stolarki	okiennej	
licującej	z	fasadą	
budynku

•	 Kaseta	do	montażu	podtynkowego	wykonana	
z	 aluminium	 ekstrudowanego,	 wyposażona	
jest	 w	 wypust,	 umożliwiający	 wykonanie	
zewnętrznej	wyprawy	tynkarskiej

•	 Pokrywa	rewizyjna	umożliwiająca	łatwy	dostęp	
i	montaż

•	 Wariant	box	2	z	dociepleniem	nadproża
•	 Napęd	elektryczny
•	 Dostępny	wariant	samonośny	gdzie	skrzynka	
wsparta	jest	na	prowadnicy

•	 Możliwość	 lakierowania	 na	 dowolny	 kolor	 
z	palety	RAL

Właściwości:	

Żaluzje fasadowe / 19 18 / Żaluzje fasadowe



system

C_80flat

system	modułowy

79 mm6.
9 

m
m

wew.	/	zew.

m
ax
	4
.0
	m

max 3.5 m

kształt lameli C
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 3.5 m
maksymalna wysokość 4.0 m
zastosowanie zewnętrzne tak
zastosowanie wewnętrzne tak

20 / Żaluzje fasadowe20 / Żaluzje fasadowe



•	 Dwa	warianty	osłony:		kaseta	z	ekstrudowanego 
aluminium	lub	blacha	osłonowa	o	gr.	1.2	mm	
lub	2.0	mm	w	4	wariantach

•	 Płaskie	lamele	w	kształcie	litery	C	wykonane	
z	blachy	aluminiowej	o	grubości	0.4	mm

•	 Minimalna	wysokość	pakietu
•	 Lamele	wyposażone	w	elementy	z	tworzywa	
sztucznego

•	 Płynne	 sterowanie	 kątem	 pochyłu	 lameli	
umożliwiające	swobodną	regulację	natężenia	
światła

•	 Prowadnice	 linkowe	 ze	 stali	 nierdzewnej	 
z	oplotem	poliamidowym	

•	 Elementy	 tekstylne	 z	 poliestru	 wzmocnione	
aramidem,	 utrwalane	 termicznie,	 odporne	
na	 rozciąganie,	 przecieranie	 i	 oddziaływanie	 
promieni	UV

•	 Możliwość	zabudowy	podtynkowej
•	 Opcja	tworzenia	dowolnej	ilości	modułów
•	 Napęd	ręczny	lub	elektryczny

Właściwości:	

Żaluzje fasadowe / 21 20 / Żaluzje fasadowe20 / Żaluzje fasadowe



system

C_80

system	modułowy

zewnętrzny

m
ax

 5
.0

 m

max	4.5	m

kształt lameli C
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 4.5 m
maksymalna wysokość 5.0 m
zastosowanie zewnętrzne tak
zastosowanie wewnętrzne nie

80.4 mm

12
.4

 m
m

22 / Żaluzje fasadowe22 / Żaluzje fasadowe



•	 Dwa	warianty	osłony:	 	 kaseta	 z	ekstrudowa-
nego	aluminium	lub	blacha	osłonowa

•	 Możliwość	 zastosowania	 prowadnic	 z	 ekstru-
dowanego	 aluminium	 lub	 prowadnicy	 linkowej	
ze	stali	nierdzewnej	o	średnicy	3	mm	z	oplotem	
poliamidowym

•	 Dostępna	wersja	samonośna		
•	 Lamele	w	kształcie	litery	C	z	zawiniętymi	brze-
gami	zapewniającymi	dodatkową	wytrzymałość

•	 Płynne	sterowanie	kątem	pochyłu	lameli	umoż-
liwiające	swobodną	regulację	natężenia	światła

•	 Zawinięte	 otwory	 w	 lamelach	 chroniące	 
tasiemki	przed	przetarciem

•	 Sworznie	ze	stopu	cynku	i	aluminium	
•	 Elementy	 tekstylne	 z	 poliestru	 wzmocnione	
podwójnie	 aramidem,	 utrwalane	 termicznie,	
odporne	na	rozciąganie,	przecieranie	i	oddzia-
ływanie	promieni	UV

•	 Konstrukcja	lakierowana	proszkowo
•	 Możliwość	zabudowy	podtynkowej
•	 Opcja	tworzenia	dowolnej	ilości	modułów
•	 Napęd	ręczny	lub	elektryczny

Właściwości:	

Żaluzje fasadowe / 23 22 / Żaluzje fasadowe22 / Żaluzje fasadowe



system

C_50slim

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 4.0 m
maksymalna wysokość 3.5 m
zastosowanie zewnętrzne nie
zastosowanie wewnętrzne tak

max	4.0	m

m
ax

 3
.5

 m

wewnętrzny

49 mm4.
5 

m
m

24 / Żaluzje fasadowe24 / Żaluzje fasadowe



•	 Odwrócona	szyna	główna	z	ekstrudowanego	
aluminium

•	 Możliwość	ukrycia	żaluzji	we	wnęce	lub	suficie	
podwieszanym

•	 Płaskie	 pióra	w	 kształcie	 litery	C	 o	 grubości	
0.21	mm

•	 Lamele	z	dodatkiem	magnezu	zapewniającego 
trwałość	i	elastyczność

•	 Płynne	 sterowanie	 kątem	 pochyłu	 lameli	
umożliwiające	swobodną	regulację	natężenia	
światła

•	 Opcjonalnie	perforowane	lamele
•	 Prowadnice	 linkowe	 ze	 stali	 nierdzewnej	 
o	 średnicy	 1.6	mm	 z	 oplotem	 poliamidowym	
lub	wersja	wolnowisząca

•	 Minimalna	wysokość	pakietu
•	 Konstrukcja	lakierowana	proszkowo
•	 Napęd	ręczny	lub	elektryczny

Właściwości:	

Żaluzje fasadowe / 25 24 / Żaluzje fasadowe24 / Żaluzje fasadowe



system

C_50

wew.	/	zew.

m
ax

 3
.0

 m

max 3.0 m

49 mm4.
5 

m
m

kształt lameli C
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
zastosowanie wewnętrzne
• maksymalna szerokość
• maksymalna wysokość

tak
3.0 m
3.0 m

zastosowanie zewnętrzne
• maksymalna szerokość
• maksymalna wysokość

tak
2.5 m
2.5 m

26 / Żaluzje fasadowe26 / Żaluzje fasadowe





system
sunbreaker



system

sunbreaker400
stały

kolorystyka RAL
napęd elektryczny nie
napęd ręczny nie
maksymalna długość pióra 7 m
maksymalna wysokość -
zastosowanie zewnętrzne tak
zastosowanie wewnętrzne nie
możliwość zmiany kąta 
nachylenia piór

tak 
(predefiniowane)

max	7	m zewnętrzny

min. 105 mm

min. 105 mm

450 mm

400 mm

15
9 

m
m

30 / Sunbreaker



•	 Lekkie	i	wytrzymałe	pióra	wykonane	z	ekstrudo-
wanego	aluminium

•	 Możliwość	 przysłaniania	 powierzchni	 poziomych	
jak i pionowych

•	 Zastosowanie	 uchwytów	 mocowanych	 bezpo-
średnio	do	podłoża	pozwala	na	dowolne	wybra-
nie	rozstawu	piór	w	trakcie	montażu,	bez	potrze-
by	definiowania	go	na	etapie	zamawiania.

•	 Uchwyty	 wykonane	 z	 ekstrudowanego	 alu-
minium,	 zapewniają	 dużą	 wytrzymałość	 
i	szybki	montaż.

•	 Możliwość	wybrania	jednego	z	predefiniowanych	
kątów	nachylenia	piór,	30–120°	(co	15°)

•	 Zaślepki	 piór	 wykonane	 z	 aluminium	 
z	 możliwością	 polakierowania	 na	 dowolny	 
kolor	z	palety	RAL

•	 Możliwość	lakierowania	systemu	na	dowolny	ko-
lor	z	palety	RAL

Właściwości:	

Sunbreaker / 31 30 / Sunbreaker



system

sunbreaker300
ruchomy

52
 m

m

300 mm

m
ax
	7.
0	
m

max	4.5	m zewnętrzny

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny nie
maksymalna szerokość 4.5 m
maksymalna wysokość 7.0 m
zastosowanie zewnętrzne tak
zastosowanie wewnętrzne nie
możliwość zmiany kąta nachylenia piór tak

32 / Sunbreaker



•	 Konstrukcja	 wykonana	 z	 ekstrudowanego	
aluminium

•	 Eliptyczne	pióra	o	szerokości	300	mm
•	 Opcja	montażu	modułowego
•	 Możliwość	 zmiany	 kąta	 nachylenia	 piór	
0°-100°

•	 Sterowanie	za	pomocą	silnika	liniowego	
•	 Łożyskowanie	 piór	 w	 prowadnicach	 oraz	
konstrukcja	elementów	zespołu	napędowego	
zapewnia	bezgłośną	pracę	systemu	w	trakcie	
obrotu

•	 System	montowany	do	zewnętrznej	konstrukcji	
nośnej	fasady

•	 Możliwość	lakierowania	konstrukcji	na	dowolny	
kolor	z	palety	RAL

Właściwości:	

Sunbreaker / 33 32 / Sunbreaker



max	7.0	m zewnętrzny

system

sunbreaker300
stały

min. 105 mm

min. 105 mm

15
9 

m
m

kolorystyka RAL
napęd elektryczny nie
napęd ręczny nie
maksymalna długość pióra 7 m
maksymalna wysokość -
zastosowanie zewnętrzne tak
zastosowanie wewnętrzne nie
możliwość zmiany kąta 
nachylenia piór

tak
 (predefiniowane)

34 / Sunbreaker



•	 Konstrukcja	 wykonana	 z	 ekstrudowanego	
aluminium

•	 Możliwość	przysłaniania	powierzchni	poziomych 
jak i pionowych

•	 Eliptyczne	pióra	o	szerokości	300	mm
•	 Zastosowanie	 uchwytów	 mocowanych	 bez-
pośrednio	 do	 podłoża	 pozwala	 na	 dowolne	
wybranie	 rozstawu	 piór	 w	 trakcie	 montażu,	
bez	 potrzeby	 definiowania	 go	 na	 etapie	
zamawiania

•	 Uchwyty	wykonane	z	ekstrudowanego	aluminium,	
zapewniają	dużą	wytrzymałość	i	szybki	montaż.

•	 Możliwość	wybrania	 jednego	z	predefiniowa-
nych	kątów	nachylenia	piór,	30–120°	(co	15°)

•	 Zaślepki	 piór	wykonane	 z	 aluminium	 z	moż-
liwością	 polakierowania	 na	 dowolny	 kolor	 
z	palety	RAL

•	 Możliwość	 lakierowania	 systemu	na	dowolny	
kolor	z	palety	RAL

Właściwości:	

Sunbreaker / 35 34 / Sunbreaker



zewnętrzny

system

sunbreaker210
ruchomy

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 4 m
maksymalna wysokość 6.02 m
zastosowanie zewnętrzne tak
zastosowanie wewnętrzne nie
możliwość zmiany kąta nachylenia piór tak

m
ax
	6
.0
2	
m

max	4	m

210 mm

36
 m

m

Typ	A

210 mm

36
 m

m

Typ B

36 / Sunbreaker



•	 Konstrukcja	 wykonana	 z	 ekstrudowanego	
aluminium

•	 Dwa	typy	piór	o	szerokości	210	mm
•	 Pióro	 typu	 A	 przeznaczone	 do	 płaszczyzn	
poziomych	 (zadaszenia,	 świetliki	 dachowe)	
Specjalny	 kształt	 pióra	 w	 pozycji	 zamkniętej	
chroni	przed	opadami	atmosferycznymi

•	 Pióro	 typu	B	 przeznaczone	 do	 przesłaniania	
powierzchni	 poziomych	 i	 pionowych	 (fasady	
budynków,	ściany	pergoli)

•	 Pióra	typu	B	występują	również	jako	system	stały

•	 Lekka	 konstrukcja	 zapewniająca	 dużą	 
wytrzymałość	i	trwałość	produktu

•	 Zakres	obrotu	piór	0°-90°
•	 Możliwość	montowania	w	płaszczyźnie	piono-
wej	i	poziomej

•	 Opcja	montażu	modułowego
•	 Sterowanie	kątem	nachylenia	piór	za	pomocą	
silnika	liniowego

•	 Możliwość	lakierowania	konstrukcji	na	dowolny	 
kolor	z	palety	RAL

Właściwości:	

Sunbreaker / 37 36 / Sunbreaker



max	7	m zewnętrzny

system

sunbreaker210
stały

kolorystyka RAL
napęd elektryczny nie
napęd ręczny nie
maksymalna szerokość 7 m
maksymalna wysokość -
zastosowanie zewnętrzne tak
zastosowanie wewnętrzne nie
możliwość zmiany kąta 
nachylenia piór

tak
 (predefiniowane)

min. 70 mm

min. 70 mm

256 mm

11
6 

m
m

38 / Sunbreaker



•	 Konstrukcja	 wykonana	 z	 ekstrudowanego	
aluminium

•	 Eliptyczne	pióra	o	szerokości	210	mm
•	 Możliwość	 przysłaniania	 powierzchni	 pozio-

mych jak i pionowych
•	 Zastosowanie	 uchwytów	 mocowanych	 bez-
pośrednio	 do	 podłoża	 pozwala	 na	 dowolne	
wybranie	 rozstawu	 piór	 w	 trakcie	 montażu 
bez	 potrzeby	 definiowania	 go	 na	 etapie	
zamawiania

•	 Uchwyty	wykonane	z	ekstrudowanego	alumi-
nium	zapewniają	dużą	wytrzymałość	i	szybki	
montaż

•	 Możliwość	wybrania	 jednego	z	predefiniowa-
nych	kątów	nachylenia	piór	0°-60°	(co	15°)

•	 Zaślepki	piór	wykonane	z	aluminium	z	możli-
wością	polakierowania	na	dowolny	kolor	RAL

•	 Możliwość	 lakierowania	 systemu	na	dowolny	
kolor	z	palety	RAL

Właściwości:	

Sunbreaker / 39 38 / Sunbreaker



zewnętrzny

system

sunbreakerclip

C115

C160

C160

Z154

kolorystyka RAL
napęd elektryczny nie
napęd ręczny nie
maksymalna długość pióra 7 m
maksymalna wysokość 7 m
zastosowanie zewnętrzne tak
zastosowanie wewnętrzne nie
możliwość zmiany kąta nachylenia piór nie

m
ax
	7
	m

max	7	m

40 / Sunbreaker





system
refleksol®



max 3.5 m

m
ax
	4
.2
5	
m

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny nie
maksymalna szerokość 3.5 m
maksymalna wysokość 4.25 m
zastosowanie zewnętrzne tak
zastosowanie wewnętrzne nie

zewnętrzny

system	modułowy

refleksol®

R_125

44 / Refleksol



•	 Kaseta	z	ekstrudowanego	aluminium	o	prze-
kroju	okrągłym

•	 Liny	ze	stali	nierdzewnej	o	średnicy	10	mm
•	 Szeroka	gama	tkanin	
•	 Dostęp	do	rewizji	od	przodu	systemu
•	 Napęd	elektryczny

•	 System	przeznaczony	do	montażu	fasadowego
•	 Opcja	 tworzenia	 modułów	 w	 poziomie	 
i	w	pionie	(do	8.5	m)

•	 Możliwość	 lakierowania	 na	 dowolny	 kolor	 
z	palety	RAL

Właściwości:	

Refleksol / 45 44 / Refleksol



kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny nie
maksymalna szerokość 4 m
maksymalna wysokość 4 m
zastosowanie zewnętrzne tak
zastosowanie wewnętrzne nie

max	4	m

m
ax
	4
	m

zewnętrzny

refleksol®

R_120

46 / Refleksol46 / Refleksol



•	 Kaseta	 do	 montażu	 podtynkowego	
wykonana	z	blachy	aluminiowej	wyposażona	
jest	 w	 wypust,	 umożliwiający	 wykonanie	
zewnętrznej	wyprawy	tynkarskiej

•	 Kaseta	 do	 montażu	 wnękowego	 lub	
ściennego	 wykonana	 z	 ekstrudowanego	
aluminium

•	 Mechanizm	zamka	błyskawicznego

•	 Dostęp	do	rewizji	od	spodu	kasety
•	 Dwuczęściowa	 prowadnica	 z	 systemem	
uszczelek	kompensujacych

•	 Napęd	elektryczny
•	 Dostępny	wariant	samonośny
•	 Możliwość	 lakierowania	 na	 dowolny	 kolor	 
z	palety	RAL

Właściwości:	

Refleksol / 47 46 / Refleksol46 / Refleksol



refleksol®

R_95
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny nie
maksymalna szerokość 3 m
maksymalna wysokość 3 m
zastosowanie zewnętrzne tak
zastosowanie wewnętrzne nie

max 3 m

m
ax

 3
 m

zewnętrzny

48 / Refleksol



•	 Kaseta	do	montażu	wnękowego	lub	ściennego	
wykonana	z	ekstrudowanego	aluminium

•	 Mechanizm	zamka	błyskawicznego
•	 Dostęp	do	rewizji	od	spodu	kasety
•	 Dwuczęściowa	 prowadnica	 z	 systemem	
uszczelek	kompensujacych

•	 Napęd	elektryczny
•	 Dostępny	wariant	samonośny
•	 Możliwość	 lakierowania	 na	 dowolny	 kolor	 
z	palety	RAL

Właściwości:	

Refleksol / 49 48 / Refleksol



kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny nie
maksymalna szerokość 4 m
maksymalna wysokość 4 m
zastosowanie zewnętrzne tak
zastosowanie wewnętrzne nie

max	4	m

m
ax
	4
	m

zewnętrzny

refleksol®

R_        box

50 / Refleksol50 / Refleksol



•	 Kaseta	do	montażu	podtynkowego	wykonana	
z	 aluminium	 ekstrudowanego,	 wyposażona	
jest	 w	 wypust,	 umożliwiający	 wykonanie	
zewnętrznej	wyprawy	tynkarskiej

•	 Mechanizm	zamka	błyskawicznego
•	 Dwie	pokrywy	 rewizyjne	umożliwiające	 łatwy	
dostęp	i	montaż

•	 Dwuczęściowa	 prowadnica	 z	 systemem	
uszczelek	kompensujacych

•	 Belka	dolna	chowana	w	kasecie
•	 Wariant	box	2	z	dociepleniem	nadproża
•	 Szeroka	gama	tkanin
•	 Napęd	elektryczny
•	 Dostępny	wariant	samonośny	gdzie	skrzynka	
wsparta	jest	na	prowadnicy

•	 Możliwość	 lakierowania	 na	 dowolny	 kolor	 
z	palety	RAL

Właściwości:	

box 1
dla	stolarki	okiennej	
wysuniętej	przed	
fasadę	budynku

box 2
dla	stolarki	okiennej	
licującej	z	fasadą	
budynku

Refleksol / 51 50 / Refleksol50 / Refleksol



refleksol®

R_120
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny nie
prowadnice ekstrudowane - zew./wew.
maksymalna szerokość 4.0 m
maksymalna wysokość 4.0 m
prowadnice linkowe - zew.
maksymalna szerokość 3.5 m
maksymalna wysokość 3.0 m
prowadnice linkowe - wew.
maksymalna szerokość 4.0 m
maksymalna wysokość 4.0 m

system	modułowy

max	4.0	m

m
ax
	4
.0
	m

zew.	/	wew.

52 / Refleksol



•	 Kaseta	do	montażu	podtynkowego	wykonana	
z	 blachy	 aluminiowej	 wyposażona	 jest	 
w	wypust	 umożliwiający	 wykonanie	 zewnętrznej 
wyprawy	tynkarskiej

•	 Kaseta	do	montażu	wnękowego	lub	fasadowego 
wykonana	z	ekstrudowanego	aluminium

•	 Prowadnice	 listwowe	 z	 ekstrudowanego	
aluminium	lub	linka	ze	stali	nierdzewnej

•	 Dostęp	do	rewizji	od	spodu	kasety
•	 Szeroka	gama	tkanin
•	 Napęd	elektryczny
•	 Dostępny	wariant	samonośny
•	 Opcja	tworzenia	modułów
•	 Możliwość	 lakierowania	 na	 dowolny	 kolor	 
z	palety	RAL

Właściwości:	

Refleksol / 53 52 / Refleksol



markizoleta

MR_120

system	modułowy

max 3.5 m max	0.63	m

m
ax
	4
.0
	m

zewnętrzny

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny nie
maksymalna szerokość 3.5 m
maksymalna wysokość 4.0 m
zastosowanie zewnętrzne tak
zastosowanie wewnętrzne nie

54 / Refleksol54 / Refleksol



•	 Kaseta	 do	 montażu	 podtynkowego	 wykonana 
z	 blachy	 aluminiowej	 	 wyposażona	 jest	 
w	wypust,	umożliwiający	wykonanie	zewnętrznej	 
wyprawy	tynkarskiej

•	 Kaseta	 do	 montażu	 wnękowego,	 ściennego	
lub	fasadowego	wykonana	z	ekstrudowanego	
aluminium

•	 Prowadnice	 listwowe	 z	 ekstrudowanego	
aluminium

•	 Specjalne	 ramię	 tworzące	 kąt	 pochylenia	
90°-135°

•	 Dostępny	wariant	samonośny
•	 Rewizja	od	spodu	kasety
•	 Szeroka	gama	tkanin
•	 Napęd	elektryczny
•	 Możliwość	lakierowania	konstrukcji	w	dowolnym	
kolorze	z	palety	RAL

Właściwości:	

Refleksol / 55 54 / Refleksol54 / Refleksol



refleksol®

R_103

system	modułowy

max	4.5	m

m
ax
	4
.0
	m

zew.	/	wew.

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
prowadnice ekstrudowane
maksymalna szerokość 4.5 m
maksymalna wysokość 4.0 m
prowadnice linkowe - zastosowanie zew.
maksymalna szerokość 3.5 m
maksymalna wysokość 3.0 m
prowadnice linkowe - zastosowanie wew.
maksymalna szerokość 4.5 m
maksymalna wysokość 4.0 m

56 / Refleksol56 / Refleksol



•	 Kaseta	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Dostęp	do	rewizji	systemu	od	przodu	kasety
•	 Prowadnice	z	ekstrudowanego	aluminium	lub	
prowadnice	linkowe	ze	stali	nierdzewnej

•	 Możliwość	 zastosowania	 profilu	 przeciw-
wietrznego	ANTYWIND

•	 Szeroka	gama	tkanin

•	 Napęd	ręczny	lub	elektryczny
•	 Możliwość	 montażu	 ściennego,	 wnękowego	 
i	fasadowego

•	 Opcja	montażu	modułowego
•	 Dostępny	wariant	samonośny
•	 Możliwość	lakierowania	konstrukcji	w	dowolnym 
kolorze	z	palety	RAL

Właściwości:	

Refleksol / 57 56 / Refleksol56 / Refleksol



markizoleta

MR_103

system	modułowy

zewnętrzny

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 3.5 m
maksymalna wysokość 4.0 m
zastosowanie zewnętrzne tak
zastosowanie wewnętrzne nie

max 3.5 m max	0.63	m

m
ax
	4
.0
	m

58 / Refleksol58 / Refleksol



•	 Kaseta	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Dostęp	do	rewizji	systemu	od	przodu	kasety
•	 Prowadnice	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Specjalne	ramię	tworzące	kąt	pochylenia	
90°-135°

•	 Szeroka	gama	tkanin
•	 Napęd	ręczny	lub	elektryczny
•	 Dostępny	wariant	samonośny
•	 Możliwość	lakierowania	konstrukcji	w	dowolnym	
kolorze	z	palety	RAL

Właściwości:	

Refleksol / 59 58 / Refleksol58 / Refleksol



refleksol®

R_90

max 3 m

m
ax
	4
	m

zew.	/	wew.

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
prowadnice ekstrudowane
maksymalna szerokość 3 m
maksymalna wysokość 4 m
prowadnice linkowe - zastosowanie zew. 
maksymalna szerokość 3 m
maksymalna wysokość 3 m
prowadnice linkowe - zastosowanie wew. 
maksymalna szerokość 3 m
maksymalna wysokość 4 m

60 / Refleksol60 / Refleksol



•	 Kaseta	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Dostęp	do	rewizji	systemu	od	przodu	kasety
•	 Prowadnice	 listwowe	 z	 ekstrudowanego	
aluminium	 lub	 prowadnice	 linkowe	 ze	 stali	
nierdzewnej

•	 Możliwość	 zastosowania	 profilu	 przeciw-
wietrznego	ANTYWIND

•	 Szeroka	gama	tkanin
•	 Napęd	ręczny	lub	elektryczny
•	 Możliwość	 montażu	 ściennego,	 wnękowego 
i	fasadowego

•	 Dostępny	wariant	samonośny
•	 Możliwość	lakierowania	konstrukcji	w	dowolnym	
kolorze	z	palety	RAL

Właściwości:	

Refleksol / 61 60 / Refleksol60 / Refleksol



refleksol®

R_85SA/MA

max 2.2 m

m
ax

 2
.5

 m

R_85SA

max 2.5 m

m
ax

 3
.0

 m

R_85MA

wewnętrzny

kolorystyka RAL
napęd elektryczny nie
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość (R85 SA) 2.2 m
maksymalna szerokość (R85 MA) 2.5 m
maksymalna wysokość (R85 SA) 2.5 m
maksymalna wysokość (R85 MA) 3.0 m
zastosowanie zewnętrzne nie
zastosowanie wewnętrzne tak

62 / Refleksol62 / Refleksol



•	 Kaseta	z	ekstrudowanego	aluminium	o	przekroju 
kwadratowym

•	 System	wolnowiszący
•	 Montaż	wewnętrzny	
•	 Szeroka	gama	tkanin

•	 Sterowanie	 za	 pomocą	 łańcuszka	 lub	 belki	
dolnej

•	 Mechanizm	samohamujący	(R85	SA)
•	 Możliwość	lakierowania	konstrukcji	w	dowolnym 
kolorze	z	palety	RAL

Właściwości:	

Refleksol / 63 62 / Refleksol62 / Refleksol



refleksol®

R_85A
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny nie
maksymalna szerokość 2.6 m
maksymalna wysokość 2.6 m
zastosowanie zewnętrzne nie
zastosowanie wewnętrzne tak

max	2.6	m

m
ax
	2
.6
	m

wewnętrzny

64 / Refleksol64 / Refleksol



•	 Kaseta	z	ekstrudowanego	aluminium	o	przekroju 
kwadratowym

•	 Estetyczne	aluminiowe	boczki	w	kasecie
•	 System	wolnowiszący
•	 Montaż	wewnętrzny	

•	 Szeroka	gama	tkanin
•	 Sterowanie	elektryczne
•	 Możliwość	lakierowania	konstrukcji	w	dowolnym 
kolorze	z	palety	RAL

Właściwości:	

Refleksol / 65 64 / Refleksol64 / Refleksol



refleksol®

R_76

max	2.6	m

m
ax
	2
.6
	m

zew.	/	wew.

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 2.6 m
maksymalna wysokość 2.6 m
zastosowanie zewnętrzne tak
zastosowanie wewnętrzne tak

66 / Refleksol



•	 Kaseta	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Rewizja	systemu	od	tyłu	kasety
•	 Prowadnice	 listwowe	 z	 ekstrudowanego	
aluminium	 lub	 prowadnice	 linkowe	 ze	 stali	
nierdzewnej

•	 Szeroka	gama	tkanin

•	 Napęd	ręczny	lub	elektryczny
•	 Możliwość	 montażu	 ściennego,	 wnękowego	
oraz	fasadowego

•	 Dostępny	wariant	samonośny
•	 Możliwość	lakierowania	konstrukcji	w	dowolnym	
kolorze	z	palety	RAL

Właściwości:	

Refleksol / 67 66 / Refleksol



refleksol®

R_XXL

max 3.0 m

m
ax

 3
.0

 m

montaż
	zew.

max	4.5	m

m
ax

 5
.0

 m

montaż
	wew.

wew.	/	zew.

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
zastosowanie zewnętrzne
maksymalna szerokość 3.0 m
maksymalna wysokość 3.0 m
zastosowanie wewnętrzne
maksymalna szerokość 4.5 m
maksymalna wysokość 5.0 m

68 / Refleksol68 / Refleksol



•	 System	bezkasetowy
•	 Prowadnice	linkowe	ze	stali	nierdzewnej	
•	 System	 w	 wersji	 wolnowiszącej	 tylko	 przy	
montażu	wewnętrznym

•	 Możliwość	 zastosowania	 różnych	 wariantów	
belek	dolnych

•	 Szeroka	gama	tkanin
•	 Napęd	ręczny	lub	elektryczny
•	 Montaż	ścienny	i	sufitowy
•	 Możliwość	lakierowania	konstrukcji	w	dowolnym	
kolorze	z	palety	RAL

Właściwości:	

Refleksol / 69 68 / Refleksol68 / Refleksol



refleksol®

R_XL

max 3 m

m
ax

 3
 m

montaż
	zew.

max	4	m

m
ax
	4
	m

montaż
	wew.

wew.	/	zew.

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
zastosowanie zewnętrzne
maksymalna szerokość 3 m
maksymalna wysokość 3 m
zastosowanie wewnętrzne
maksymalna szerokość 4 m
maksymalna wysokość 4 m

70 / Refleksol



•	 System	bezkasetowy
•	 Aluminiowe	uchwyty
•	 Prowadnice	linkowe	ze	stali	nierdzewnej	
•	 System	 w	 wersji	 wolnowiszącej	 tylko	 przy	
montażu	wewnętrznym

•	 Możliwość	 zastosowania	 różnych	 wariantów	
belek	dolnych

•	 Szeroka	gama	tkanin
•	 Napęd	ręczny	lub	elektryczny
•	 Montaż	ścienny	i	sufitowy
•	 Możliwość	lakierowania	konstrukcji	w	dowolnym	
kolorze	z	palety	RAL

Właściwości:	

Refleksol / 71 70 / Refleksol



refleksol®

R_XLMA
kolorystyka RAL
napęd elektryczny nie
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 3.0 m
maksymalna wysokość 3.5 m
zastosowanie zewnętrzne nie
zastosowanie wewnętrzne tak

wewnętrzny

szczegółowe informacje znajdują się w cenniku*

max 3.0 m

max
9	m2

m
ax

 3
.5

 m*

72 / Refleksol



•	 System	bezkasetowy
•	 Aluminiowe	uchwyty
•	 Prowadnica	 linkowa	 ze	 stali	 nierdzewnej	 lub	
wersja	wolnowisząca

•	 Dociążona	belka	dolna
•	 Szeroka	gama	tkanin

•	 Napęd	ręczny	w	postaci	metalowego	łańcuszka
•	 Montaż	scienny	lub	sufitowy
•	 System	przeznaczony	do	montażu	wewnętrznego
•	 Możliwość	lakierowania	konstrukcji	w	dowolnym	
kolorze	z	palety	RAL

Właściwości:	

Refleksol / 73 72 / Refleksol



refleksol®

R_XS
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 2.6 m
maksymalna wysokość 2.6 m
zastosowanie zewnętrzne nie
zastosowanie wewnętrzne tak

max	2.6	m

m
ax
	2
.6
	m

wewnętrzny

74 / Refleksol





markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

markiza

casablanca
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 6.0 m
maksymalny wysięg 3.6 m
kaseta tak
daszek w opcji nie
kąt pochyłu 5°–40°
poszycie 140 wzorów
falbana nie

5°	–	40°

max	6.0	m

m
ax
	3
.6
	m

88 / Markizy88 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Łańcuchy	Flyer’a	w	ramionach
•	 Podpora	 rury	 nawojowej	 przy	 dużych	
szerokościach

•	 Kaseta	osłaniająca	tkaninę	przed	czynnikami	
atmosferycznymi

•	 Uszczelka	zabezpieczająca	w	kasecie	dodatkowo	
chroni	tkaninę

•	 Zastosowanie	aluminiowych	boczków
•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	

automatyki

Właściwości:	

Markizy / 89 88 / Markizy88 / Markizy



Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

markiza

corsica
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny nie
maksymalna szerokość 7.0 m
maksymalny wysięg 3.6 m
kaseta tak
daszek w opcji nie
kąt pochyłu 5°–35°
poszycie 140 wzorów
falbana nie

5°	–	35°

max	7.0	m

m
ax
	3
.6
	m

90 / Markizy90 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Łańcuchy	Flyer’a	w	ramionach
•	 Kwadratowa	belka	nośna
•	 Kaseta	 chroni	 tkaninę	 przed	 czynnikami	
atmosferycznymi

•	 Belka	nośna	ułatwia	montaż	systemu
•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	

automatyki
•	 Możliwość	 zastosowania	 oświetlenia	 LED	 
w	dolnym	profilu

Właściwości:	

Markizy / 91 90 / Markizy90 / Markizy



Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

71319

markiza

giant
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny nie
maksymalna szerokość 6.5 m
maksymalny wysięg 5.0 m
kaseta nie
daszek w opcji nie
kąt pochyłu 5°–30°
poszycie 140 wzorów
falbana tak

5°	–	30°

max	6.5	m	*

m
ax

 5
.0

 m

* max. 6.0 m dla wysięgu 5.0 m

92 / Markizy92 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Wzmocnione	łańcuchy	Flyer’a	w	ramionach
•	 Dwie	kwadratowe	belki	nośne
•	 Zastosowanie	belek	nośnych	ułatwia	montaż	
systemu

•	 System	dedykowany	do	przesłaniania	bardzo	
dużych	powierzchni

•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	
automatyki

•	 Możliwość	wykorzystania	podpór	teleskopowych

Właściwości:	

Markizy / 93 92 / Markizy92 / Markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

markiza

malta
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 5.0 m
maksymalny wysięg 3.1 m

kaseta nie
daszek w opcji nie

kąt pochyłu
5°–70° (ściana)
5°–85° (sufit)

poszycie 140 wzorów
falbana tak

5°	–	70°
mocowanie	do	ściany

5°	–	85°
mocowanie	do	sufitumax 5.0 m

m
ax
	3
.1
	m

94 / Markizy94 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Łańcuchy	Flyer’a	w	ramionach
•	 Uniwersalne	 uchwyty	 ścienno-sufitowe	 
ułatwiające	montaż	markizy

•	 Uproszczony	 mechanizm	 regulacji	 kąta	
pochylenia

•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	
automatyki

•	 Możliwość	zastosowania	podpór	teleskopowych

Właściwości:	

Markizy / 95 94 / Markizy94 / Markizy



Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

markiza

silver plus
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 5.3 m
maksymalny wysięg 2.5 m
kaseta nie
daszek w opcji tak
kąt pochyłu 5°–40°
poszycie 140 wzorów
falbana tak

5°	–	40°

max 5.3 m

m
ax

 2
.5

 m

96 / Markizy96 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Łańcuchy	Flyer’a	w	ramionach
•	 Kwadratowa	belka	nośna
•	 Możliwość	zamontowania	daszka	pozwala	na	
osłonięcie	zwiniętej	tkaniny	przed	działaniem	
czynników	atmosferycznych

•	 Belka	nośna	ułatwia	montaż	systemu
•	 Możliwość	wykorzystania	ramion	krzyżowych
•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	

automatyki
•	 Dostępne	podpory	teleskopowe

Właściwości:	

Markizy / 97 96 / Markizy96 / Markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 7.0 m
maksymalny wysięg 3.6 m
kaseta nie
daszek w opcji nie
kąt pochyłu 5°–60°
poszycie 140 wzorów
falbana tak

markiza

australia
5°	–	60°

max	7.0	m

m
ax
	3
.6
	m

98 / Markizy98 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Łańcuchy	Flyer’a	w	ramionach
•	 Kwadratowa	belka	nośna
•	 Podpora	 rury	 nawojowej	 przy	 dużych	
szerokościach

•	 Belka	nośna	ułatwia	montaż	systemu

•	 Konstrukcja	pozwala	na	instalację	nawet	przy	
niewielkiej	przestrzeni	montażowej

•	 Możliwość	zastosowania	ramion	krzyżowych
•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	

automatyki
•	 Dostępne	podpory	teleskopowe

Właściwości:	

Markizy / 99 98 / Markizy98 / Markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

markiza

jamaica
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 7.0 m
maksymalny wysięg 3.6 m
kaseta nie
daszek w opcji tak
kąt pochyłu 5°–40°
poszycie 140 wzorów
falbana tak
falbana VOLANT - napęd ręczny
• maksymalna wysokość dla materiałów SOLTIS
• maksymalna wysokość dla materiałów akrylowych

tak
1.5 m
1.2 m

5°	–	40°

max	7.0*	m

m
ax
	3
.6
*	m

* max. 6.0 m szerokości i 3.1 m wysięgu 
   dla wersji Jamaica Volant

100 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Łańcuchy	Flyer’a	w	ramionach
•	 Kwadratowa	belka	nośna
•	 Podpora	 rury	 nawojowej	 przy	 dużych	
szerokościach

•	 Możliwość	zamontowania	daszka	pozwala	na	
osłonięcie	zwiniętej	tkaniny	przed	działaniem	
czynników	atmosferycznych

•	 Belka	nośna	ułatwia	montaż	systemu
•	 Zastosowanie	 falbany	 Volant	 nie	 tylko	 
dodatkowo	chroni	przed	słońcem,	ale	zwiększa 
również	poczucie	prywatności

•	 Możliwość	montażu	ramion	krzyżowych
•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	

automatyki
•	 Dostępne	podpory	teleskopowe

Właściwości:	

Markizy / 101 100 / Markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

markiza

palladio
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 7.0 m
maksymalny wysięg 3.6 m
kaseta tak
daszek w opcji nie
kąt pochyłu 5°–50°
poszycie 140 wzorów
falbana tak

5°	–	50°

max	7.0	m

m
ax
	3
.6
	m

102 / Markizy102 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Łańcuchy	Flyer’a	w	ramionach
•	 Belkę	nośną	stanowi	profil	zamknięty	o	prze-
kroju	kwadratu

•	 Dodatkowo	wzmocniona	kaseta
•	 Kaseta	 chroni	 tkaninę	 przed	 czynnikami	
atmosferycznymi

•	 Belka	nośna	ułatwia	montaż	systemu
•	 Możliwość	zastosowania	ramion	krzyżowych
•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	

automatyki
•	 Dostępne	podpory	teleskopowe

Właściwości:	

Markizy / 103 102 / Markizy102 / Markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

markiza

dakar
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 6.0 m
maksymalny wysięg 3.6 m
kaseta tak
daszek w opcji nie
kąt pochyłu 5°–40°
poszycie 140 wzorów
falbana tak

5°	–	40°

max	6.0	m

m
ax
	3
.6
	m

104 / Markizy104 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Łańcuchy	Flyer’a	w	ramionach
•	 Podpora	rury	nawojowej
•	 Kaseta	 chroni	 tkaninę	 przed	 czynnikami	
atmosferycznymi

•	 Uszczelka	zabezpieczająca	w	kasecie	dodat-
kowo	chroni	poszycie

•	 Możliwość	zastosowania	podpór	teleskopowych
•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	

automatyki

Właściwości:	

Markizy / 105 104 / Markizy104 / Markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

markiza

italia
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 5.0 m
maksymalny wysięg 1.8 m
kaseta nie
daszek w opcji nie
poszycie 140 wzorów
falbana tak

max 5.0 m max	1.8	m

106 / Markizy106 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Uchwyty	 na	 krańcach	 rury	 nawojowej	 
i	 osobno	 montowane	 ramiona	 znacznie	
ułatwiają	montaż

•	 Sprężyna	 w	 ramionach	 napina	 tkaninę	 
i	 zapobiega	 składaniu	 ramion	 pod	 naporem	
wiatru

•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	
automatyki

Właściwości:	

Markizy / 107 106 / Markizy106 / Markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

max 5.0 m max	0.7	m

markiza

italia 
poręczowa
kolorystyka RAL
napęd elektryczny nie
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 5.0 m
maksymalny wysięg 0.7 m
kaseta nie
daszek w opcji nie
poszycie 140 wzorów
falbana tak

108 / Markizy108 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Uchwyty	 na	 krańcach	 rury	 nawojowej	 
znacznie	ułatwiają	montaż

•	 Ramiona	 przystosowane	 do	 montażu	 na	
balustradach

•	 Haki	na	końcu	i	u	podstawy	ramion	dają	dwie	
opcje	mocowania	tkaniny

•	 Możliwość	 ustalenia	 odpowiedniego	 kąta	 
pochyłu,	dzięki	konstrukcji	ramion

Właściwości:	

Markizy / 109 108 / Markizy108 / Markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

max 5.0 m max	1.4	m

markiza

italia 
kasetowa
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 5.0 m
maksymalny wysięg 1.4 m
kaseta tak
daszek w opcji nie
poszycie 140 wzorów
falbana tak

110 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Kaseta	 chroni	 tkaninę	 przed	 czynnikami	
atmosferycznymi

•	 Uchwyty	 i	 osobno	 montowane	 ramiona	
znacznie	ułatwiają	montaż

•	 Sprężyna	w	ramionach	napina	tkaninę	i	zapo-
biega	składaniu	ramion	pod	naporem	wiatru

•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	
automatyki

Właściwości:	

Markizy / 111 110 / Markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

markiza

bora
kolorystyka RAL
napęd elektryczny nie
napęd ręczny tak
maksymalna wysokość 2.0 m
minimalna wysokość 1.1 m
maksymalny wysięg 4.0 m
kaseta tak
poszycie 140 wzorów

max	4	m

max 2 m

112 / Markizy112 / Markizy


